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ledare från skriften

FFG 20 år

I dagens kultur och samhälle finns det många ord 
som är ”inne” och populära: demokrati – jämlik-
het – medbestämmande – att förverkliga sig själv 

och sina drömmar... och så vidare. 
Sedan finns det ord som är ”ute”. Bland de verk-

liga ”uteorden” finns ord som lyda respektive lydnad. 
När de används, är det ofta i negativa sammanhang 
och gärna med kritiska associationer till ”kadaver-
disciplin” och liknande.

Ändå är det märkligt, att man så sällan i kristna 
sammanhang lyfter fram begreppet lydnad, för det är 
ett av nyckelorden i Bibeln och det återfinns vid 
några viktiga händelser i Israels historia.

Mose och olydnaden
Mose, den store profeten, fick vara 
Guds redskap vid israeliternas 
exodus, uttåget ur Egypten. Un-
der 40 år ledde han folket under 
ökenvandringen. Men bara några 
dagar före intåget i Kanaan, avled 
han. Och hans död var ingen olyck-
lig tillfällighet. I själva verket kom den 
som ett straff från Guds sida, för att Mose 
vid Meribas vatten valde att inte lyda Gud:

Men HERREN sade till Mose och Aron: ”Eftersom 
ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför 
Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna 
församling in i det land som jag har givit dem.” Detta 
var Meribas vatten, där Israels barn tvistade med HER-
REN och där han bevisade sig helig bland dem. (4 
Mos. 20:12 f )

Mose fann sig så småningom i sitt straff, och när han 
höll sitt avskedstal till Israels folk är ett av de viktigaste 
elementen – en uppmaning till att lyda Herren (5 
Mos. 4). Det innebär bl.a. att Herrens lag måste tra-
deras vidare till kommande generationer (5 Mos. 6).

Saul och olydnaden
Det som beskrivs i 4 Mos. 20 är ett tragiskt misstag 
från Mose sida, som kom att få allvarliga konsekven-
ser. Men det finns en annan viktig gestalt i GT som 
sätter olydnaden i system. Där blev konsekvenserna i 
stället katastrofala. Det handlar om kung Saul.

Lydnadens väg
”Herre, kom ihåg din barmhärtighet, 
den godhet du alltid har visat” 
(Ps 25:6)
I Församlingsfakultetens verksamhet intar det dag-
liga andaktslivet en central plats sedan 20 år. Här 
utgör det gemensamma bedjandet av Psaltaren själva 
stommen, på samma sätt som hos t.ex. katedralsko-
lorna, med rötterna ända ned till gammaltestament-
lig fromhet och därmed till Jesu eget böneliv. Den 
25:e Psaltarpsalmen får därför ge innehåll åt denna 
ledare inför 20-årsjubileet. 
•	 När	Församlingsfakulteten	startade	1993	hade	

den redan funnits i 70 år som en tanke i Peter Isaac 
Béens gåvobrev till Kyrkliga Förbundet. Viktigare 
är att den fanns som en tanke i Guds hjärta, i hans 
barmhärtighet.

•	 Enbart	Guds	godhet	har	varit	orsak	till	att	fakul-
teten kunnat utvecklas till den institution den är 
idag. Och denna Guds godhet har vi fått ta emot 
via ett stort antal förebedjare och gåvogivare

Led mig i din sanning, lär mig, du 
som är min Gud, min räddare 
(Ps 25:5)
Även om undervisning och kursutbud sett olika ut 
under åren så har det inte varit någon tvekan om 
vad innehållet i undervisningen skulle grundas på, 
nämligen:
•	 Att	det	finns	en	sanning,	en	absolut	utgångspunkt	i	

tillvaron. Den Gud som har skapat hela universum 
har också valt att ge sig till känna, att uppenbara sig.

•	 Att	denna	sanning	kan	tas	emot,	förstås,	undersö-
kas och läras ut. Teologin har ett innehåll, Guds 
Ord finns tillgängligt genom profeters och apost-
lars skrifter och utifrån det kan undervisning be-
drivas.

•	 Att	denna	sanning	handlar	om	en	Gud	som	vill	oss	
väl, som vill bli vår räddare, vår frälsare. Guds up-
penbarelse blir allra tydligast i det att han sände sin 
Son till världen som vår Frälsare. Inte minst i den 
evangelisk-lutherska bekännelsen som vår stiftelse 
ansluter till blir detta tydligt.

Glöm min ungdoms synder, allt jag 
har brutit (Ps 25:7)
Att fira ett jubileum är bl.a. annat att se tillbaka och 
dra lärdomar. När psalmisten talar om ”min ung-
doms synder” tänker han på en enskild människa, 
men även som en ung institution kan vi rannsakan-
de tänka på vad vi kunde gjort annorlunda, kanske 
bättre och vad har vi lärt oss av våra misstag? 
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•	 Genom	kontakten	med	ackrediteringsorgani-
sationen EEAA fick vi inte bara ett kvitto på att 
vår utbildning höll hög nivå. Vi fick också hjälp 
att strukturera vårt arbete, både kursupplägg och 
själva undervisningen på ett mycket mer ända-
målsenligt sätt. 

•	 Genom	kontakter	med	lutherska	institutioner,	
både i Norden, USA och på andra håll, som verkat 
under en längre tid, fick vi hjälp med den högre 
akademiska meriteringen. Det har betytt mycket 
för att utveckla den lärarstab som vi nu är så stolta 
över. Den jubileumsskrift som presenteras på an-
nat håll i denna tidning är just ett resultat av så-
dana kontakter.

•	 Genom	inbjudningar	till	andra	teologer	i	vårt	
land att medverka har vi fått upp ögonen för hur 
en god biblisk teologi kan finnas på många håll. 
Samtidigt har våra lärare fått möjlighet att bidra 
i andra sammanhang med det i Sverige alltmer 
unikt lutherska perspektivet.

•	 Samtidigt	med	att	FFG	vuxit	som	institution	har	
vi försummat att arbeta för att basen för arbe-
tet, understödjarna, skulle få växa på samma sätt. 
Tvärt om har basen genom dess åldersfördelning 
under flera år sjunkit. När styrelsen och fakulte-
tens ledning nu fastställt ett mål till 1 000 givare 
som ger minst 200 kr/mån var så innebär det en 
tredubbling av antalet givare. För att fakulteten 
inte ska bli beroende av enskilda större gåvor, vilka 
annars är utomordentligt värdefulla, är denna 
omfattning nödvändig. Vi tror att det samtidigt 
ligger en stor välsignelse i att försöka göra Försam-
lingsfakultetens arbete viktigt för många fler.

Herre lär mig dina vägar, visa mig 
dina stigar (Ps 25:4)
Vi brukar ofta be att Församlingsfakulteten skulle 
få vara ett redskap i Guds hand. För framtiden tror 
vi det bl.a. innebär följande:
•	 Fortsatt	satsning	på	den	ett-	och	treåriga	utbild-

ningen. Fakultetens studenter möter i alla sam-
manhang där de tas emot stor uppskattning. Här 
kommer utbildningen att betyda något inte bara 
för studenten utan också för alla som blir betjä-
nade. Denna utbildning är själva kärnan i verk-
samheten.

•	 Fortsatt	möjlighet	för	enskilda	att	fördjupa	sin	
egen tro i teologisk kunskap främst genom den 
ettåriga Bibelskola Göteborg, men också i kortare 
kurser.

Som ung var Saul på många sätt en imponerande 
och sympatisk person. Han var ståtlig till växten och 
samtidigt ovanligt ödmjuk (1 Sam. 15:17). Men han 
hade ett stort fel, som kom att stå honom och hans 
familj mycket dyrt: han var ”demokrat” och inte 
”teokrat”. I tillspetsade situationer valde han vid 
flera tillfällen, att följa folkets vilja snarare än Guds. 
Hans vän, profeten Samuel, tvingades därför att 
avkunna Guds dom över honom:

Då kom HERRENS ord till Samuel: ”Jag ångrar att 
jag har gjort Saul till kung, ty han har vänt sig från 

mig och inte utfört mina befallningar.” ... Då sade 
Samuel [till Saul]: ”Har HERREN samma 

glädje i brännoffer och slaktoffer som 
att man hör HERRENS röst? Se, lyd-

nad är bättre än offer och hörsam-
het bättre än det feta av baggar. Ty 
upproriskhet är trolldomssynd och 
trots är synd och avguderi. Efter-
som du har förkastat HERRENS 

ord, har han också förkastat dig, så 
att du inte längre får vara kung.” Saul 

sade till Samuel: ”Jag har syndat genom att 
inte lyda HERRENS befallning och dina ord. 

Jag fruktade för folket och lyssnade till dem.” (1 Sam. 
15:11–12, 22–24)

David och Jesus – lydnadens väg
David, Sauls efterträdare, framstår i Bibeln som 
Sauls motpol. Ett av de viktiga skälen är att han 
hela tiden valde lydnadens väg. Det innebär inte 
att han var felfri, inte alls. Vid flera tillfällen begick 
han grova synder. Men han ångrade sig varje gång 
och sökte Guds förlåtelse. Psalm 51 är ett gripande 
exempel på detta.

Davids lydnad mot Gud och hans bud och vilja 
är, i all sin ofullkomlighet, ett föredöme för oss. Men 
det verkligt stora föredömet, i all dess fullkomlig-
het, är Jesu lydnad. Hans lydnad visar att lydnadens 
väg ofta blir lidandets väg (Hebr. 5:8) – men att det 
också blir den väg som leder till ”evig frälsning för 
alla	som	lyder	honom”	(Hebr.	5:9),	det	vill	säga	för	
alla som tror på honom och åkallar honom (Rom. 
10:9–13).

Rune Imberg

Det är nu 20 år sedan 
Församlingsfakulteten 
startade. Hösttermi-
nen 1993 stod läsplat-
serna färdiga och de 
första föreläsningarna 
kunde ges. Det hölls 
en högtidlig gudstjänst 
i domkyrkan. Vi upp-
märksammar denna 
start med hjälp av 
reportagen i Kyrka och 
Folk, som här återges 
med tillstånd. 

Det historiska per-
spektivet fyller oss 
med tacksamhet. På 
många sätt har FFG 
fått utvecklas och 
växa. Samtidigt ska vi 
i höstens nummer av 
Hälsning rikta blicken 
mot framtiden. Hur 
ser FFG ut om 5 år, om 
20 år? Vilken roll har 
institutionen att spela i 
svensk kristenhet? 

Fortsätter på sidan 6.
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Jubileumsinsamling

Kära vänner!

Nu har Församlingsfakulteten fått 
nåden att verka under 20 års tid. 

Vi firar detta i stor tacksamhet till Gud 
som välsignat oss så rikt under alla dessa 
år.

Vi uppmärksammar och firar detta på 
flera olika sätt. Vi planerar för en kon-
ferens i oktober och har tagit fram en 
antologi om den kristna människosynen 
som är under utgivning.

Vi vill också använda vårt jubileum 
som ett tillfälle att blicka både framåt 
och bakåt. När vi ser tillbaka på de 20 
åren som gått vill vi samtidigt tänka 20 
år framåt i tiden. Vad är Guds vilja med 
Församlingsfakulteten i framtiden? 
Vilka är de behov som Kristi kyrka i 
vårt land har inför framtiden där vi kan 
vara med och bidra? Stora förändringar i 
kyrkan och i den akademiska teologiska 
världen är på gång i vårt land. Be att Gud 
ger oss vishet och visshet i de många väg-
val vi hamnar i.

Vi tar också tillfället i akt att be er un-
derstödjare om en 20-årspresent på För-
samlingsfakultetens 20-årsdag. Vi kallar 
det för jubileumsinsamlingen och hop-
pas och ber att det ska bli ett tillfälle då 
Gud kan förse oss med lite extra medel så 
att vi kan bygga inför framtiden.

Vårt 20-årsjubileum sammanfaller 
med att det nu gått 5 år sedan vi sände 
in vår självutvärdering till ackredite-
ringsorganisationen European Evang-
elical Accrediting Association (EEAA). 
Att vi samma år får ägna oss åt kritisk 
självgranskning och glädja oss över det 
som skett tar vi emot som Guds försyn.

I vårt arbete inför framtiden har vi 
mer och mer insett behovet av regel-
bundet understöd. Vi hoppas därför 
på och ber Gud om många gåvogivare 
som genom månatligt givande kan vara 
med och bära Församlingsfakulteten in 
i framtiden.

Ditt bidrag bär – in i framtiden!

Er tillgivne
Johannes Hellberg

rektor

Ny bok i skriftserien:
Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi

Med anledning av att FFG firar 20 år ger vi ut denna bok. Den bestå av 14 
artiklar som ur många olika aspekter behandlar den bibliska frågan: Vad 

är då en människa? De medverkande författarna kommer från Sverige, Finland, 
Danmark, Norge och USA. Som en röd tråd genom boken går frågan, hur män-
niskosynen i Bibeln ska förstås och kommuniceras idag.

Boken kommer att släppas i samband med bibelkonferensen i oktober.

Kurs i Gamla 
testamentets 
exegetik på halvfart
Lär dig mer om Gamla testamentet
Gamla testamentets 39 böcker innehåller en spännande variation i form av olika genrer 
och stilarter. Från lagtexterna och de historiska böckernas berättelser till profetböckernas 
samlingar och de poetiska böckerna. Det är en rik mångfald av böcker och perspektiv 
som också har mycket gemensamt. Här finns något att upptäcka och fördjupa sig i.

Kursen presenterar varje enskild bok och ger en översikt över Israels historia i relation 
till dess omgivning. Kursen innehåller också en mindre interpretationsövning där du får 
öva dig i att tolka ett avsnitt med exegetiska metoder.

Välkommen till en kurs i Gamla testamentet där du får lära dig mer om böckernas 
innehåll och teologi, om Israels historia och kulturella sammanhang. Genom arkeologiska 
fynd kan vi idag teckna en intressant bakgrund till stora delar av Gamla testamentets 
texter som ökar vår förståelse av böckerna.

Kurskod: EG 11
Kursperiod 4/11 2013–17/1 2014

Anmälan senast 15/10

Lördagsundervisning 
Läsårets tema är ”Gud är nära”. Vi följer ordningen i en 
nyutkommen bok av den finske teologen Leif Erikson. 
Undervisningen är fristående men för den som önskar finns 
möjlighet att köpa boken och läsa vidare på egen hand. 
Genom att följa bokens goda disposition ges en helhetsbild av 
den kristna tron. Välkommen till viktiga lördagar.

Lärare: Bengt Birgersson (BB), Roland Gustafsson (RG), 
 Rune Imberg (RI), Timo Laato (TL) 

Tid: Lördagar 10.00–12.30 

Plats: FFG:s föreläsningssal, Södra vägen 61, Göteborg

Datum:
7 sept Den treenige Guden – fördold och uppenbarad RI

21 sept Gud är nära i skapelsen TL

25–26 okt Bibelkonferens! 

23 nov Gud är nära i Jesus Kristus RG

7 dec Gud är nära i kyrkan och gudstjänsten BB

Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen. 
Kursanmälan sker i samband med föreläsningen 7 september.

Gunnel Jönsson, dipl massör    Vinslöv    0732-04 65 69    www.gunnelsmassage.se

Detta nummer är sponsrat av

•	 En	ny	satsning	på	att	den	kunskap	fakultetens	lärare	besitter	ska	komma	fler	till	
del, främst genom ett aktivt resande till nuvarande och kommande understöd-
jare. 

•	 Ett	rejält	försök	att	erbjuda	kvalificerad	vidareutbildning	genom	STM-program-
met.

•	 Ett	organiserat	upprop	för	att	nå	betydligt	fler	understödjare	är	nödvändigt	
om institutionen ska få finnas kvar i den omfattning den har idag och med den 
mycket höga kompetens som finns där.

Herre, jag sätter mitt hopp till dig (Ps 25:1)
Vi har sett hur Gud under de 20 år som gått har använt Församlingsfakulteten och 
vi i styrelsen är förvissade om att Gud för ännu en tid vill använda sig av den. Skulle 
vi hoppas på vår egen förmåga att hålla fakulteten flytande och utveckla den vore 
det fåfängt. Men nu hoppas vi på Herren och det gör all skillnad.
•	 De	av	er	Hälsnings-läsare	som	fått	fakulteten	lagd	på	era	hjärtan,	be	gärna	Ps	25	

som en bön också för Församlingsfakulteten vid dess 20-årsjubileum

Per Bodemar, ordf. i styrelsen för Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse

Fortsättning från sidan 2.

Hämtat ur Kyrka och Folk, Nr 36 – 1993 

Intensivkursen (STM) med Dr Naomichi 
Masaki är framflyttad till 7–14 januari 2014. 
Mer information i nästa nummer av Hälsning.



Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen 
med uppgift om nya adressen

Församlingsfakulteten firar 20 år!
Bibelkonferens 25–26 oktober 2013: 
Teologisk antropologi
25–26 oktober firar Församlingsfakulteten att det är 20 år sedan institutionen startade med teologisk forskning och 
utbildning på Bibelns och bekännelsens grund. Firandet präglas av just den goda teologin, med årets bibelkonferens 
förlagd till firandet. 2013 års tema ”Teologisk antropologi” knyter an till en av de mest brännande frågorna i vår tid, 
i vår kyrka och i vårt samhälle. Ja, vad är en människa? Hur mäts en människas värde? Har människan en värdighet? 
Vad innebär det att vara skapad till Guds avbild, och samtidigt vara syndare, för att sedan ändå kunna förklaras rättfärdig 
(simul justus et peccator)? 

Fredag 25 oktober 
(på Församlingsfakulteten, adress: Södra vägen 61, Göteborg)

13.15 Inledning
 Simul justus et peccator. På en gång rättfärdig och syndare i Romarbrevet kapitel 6 och 7, Timo Laato
14.30 Kaffe
15.00 The Wicked and the Righteous in the Psalms: An Asymmetrical Anthropology, Paul R. Raabe 
16.00 Stengrund och nådesunder. Bo Giertz’ teologiska antropologi, Rune Imberg 
17.00 Bokrelease!

20-årsfirandet
18.00 Högtidsvesper i S:t Pauli kyrka, komminister Rolf Pettersson m.fl.
19.00 Festkväll i S:t Pauligården. Buffé, musik, högtidstal, hälsningar. 

Pris: 150 kr. Anmälan till FFG:s expedition senast fredag den 18 okt till info@ffg.se.

Lördag 26 oktober 
(OBS! Plats: St Pauligården)

09.30 Inledning
 Människovärde och syndafördärv, Rune Söderlund
10.30 Kaffe
11.00 Forkynnelse og menneskesyn.Antropologien i prof. C. Fr. Wisløffs forkynnelse i aktuell belysning, Egil Sjaastad
12.00 Lunch
13.30 Teologisk människosyn i möte med kristendomskritik, övermänniskan och ”människans död”, Torbjörn Johansson
14.15 Kaffe
14.45 “Hälsa alla dem hos Narkissos som tillhör Herren”, Fredrik Brosché
15.45 Församlingsfakulteten 20 år – historia och visioner, Johannes Hellberg
16.30 Slut 

Gästföreläsare:
Paul Raabe är professor i exegetik vid Concordia Seminary i St Louis, USA. Det är 15 år sedan Raabe besökte 
Församlingsfakulteten och bl.a. gav uppskattade föreläsningar över Jesaja bok. Raabe är inom bibelvetenskapen 
känd för sin bibelkommentar över Obadja i välrenommerade Anchor Bible Commentaries, men också för sina 
omfattande studier och publikationer över Psaltaren. 

Egil Sjaastad är lektor i praktisk teologi vid Fjellhaug Internationella Högskola i Oslo. Sjaastad är välkänd 
som författare, förkunnare och föreläsare också i svenska sammanhang, inte minst som redaktör för 
tidskriften Fast Grunn.  

Välkommen att fira den goda teologin och Församlingsfakultetens 20 år dessa två höstdagar i Göteborg! 
Redan nu kan Du vara med och uppmärksamma att Församlingsfakulteten firar 20 år genom att delta i vår jubileumsinsamling. 
Tack för 20 år av stöd och förböner!


